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Sinteze ale păr ilor principale:ț

Cercetarea de fa ă analizează parcursul teoretic al conceptului „cuvântului” de la începuturileț  

tematizării sale i până în hermeneutica filosofică. Acest parcurs indică în mod constant i reliefeazăș ș  

deosebit  de  clar  modalitatea  în  care  limbajul  filosofic  aduce  cunoa tere  i  creionează  caractereleș ș  

conceptuale  ale  realită ii.  Analiza  „cuvântului”,  prin  cercetarea  problemei  metaforicită ii  limbajuluiț ț  

filosofic,  pune în eviden ă aportul de cunoa tere realizat de către această gândire sau acest limbaj.ț ș  

Urmărind  modificările  i  cotiturile  în  concep ia  supra  cuvântului  reu im să  demonstrăm cum esteș ț ș  

posibilă productivitatea cognitivă i tiin ifică a limbajului filosofic. Cercetarea reu e te să scoată înș ș ț ș ș  

eviden ă modalitatea prin care limbajul filosofic face referire la ceva real i prin urmare ini iază iț ș ț ș  

produce  cunoa terea.  Cercetarea  se  axează  simultan  pe  unitatea  gândire/limbaj,  cuvânt-gând,  i  peș ș  

procesul metaforicită ii de tip filosofic pentru a indica plusul de cunoa tere al filosofiei.ț ș

În prima parte analizăm din punct de vedere semiotic/semiologic problema cuvântului. Cum s-a 

constituit i conceptualizat problematica cuvântului de la Platon i până la Bakhtin.ș ș

La  început,  la  Platon,  cuvântul  indica  esen a  intimă  a  lucrurilor  i  fiin elor  prin  numire.ț ș ț  

Cuvântul devine semn lingvistic pentru prima dată la Sfântul Augustin. În acest punct începe cercetarea 

semiotică.  Problematica  cunoa terii  abordează  cuvântul  tot  ca  semn  dar  îl  subordonează  ideilor.ș  

Cuvântul folose te doar ca mediu de transmitere a cuno tin elor. O dată cu F. de Saussure cuvântul, caș ș ț  

semn lingvistic, î i dobânde te independen a fa ă alte teme: problematica ontologică i problematicaș ș ț ț ș  

epistemologică. Semnul lingvistic devine elementul de bază al oricărei tiin e, astfel încât semiologiaș ț  

saussureană se dorea a se constitui într-o teorie generală a tiin elor. Semnul lingvistic î i dobânde teș ț ș ș  

întâietatea fa ă de celelalte semne la R. Barthes. Căci orice semn sau sistem semnificant de semne are iț ș  

posedă o semnifica ie doar în virtutea limbii. Limba se află la baza tuturor celorlalte semne, ea oferăț  

sens i semnifica ie. Cuvântul este cel ce oferă semnifica ie. O perspectivă diferită asupra problematiciiș ț ț  

cuvântului este dată de Bakhtin.  Pentru el  nu există limbajul ca sistem stabil  de forme normative: 

aceasta este doar o abstractizare tiin ifică, dar care nu dă seama de natura reală a limbii. Limbajul esteș ț  

un proces de continuă devenire a cărui mediu este socialul. Realitatea mereu schimbătoare a limbii se 

regăse te în dialog. Prin urmare, dacă cuvântul este în continuă devenire i î i are realitatea în dialog,ș ș ș  

deci în social, rezultă că limba este o viziune concretă asupra lumii. Cuvintele i limba sunt vii, seș  

schimbă mereu.

În a doua parte ne aplecăm asupra problemelor  hermeneutice i  a  constituirii  hermeneuticiiș  



filosofice. Care este pozi ia i „func ia cuvântului” în cadrul tematizării gadameriene a limbii.  Vomț ș ț  

analiza răsturnarea tematică care face din lume o realitate lingual constituită.

Problema interpretării  a  devenit  critică  odată  cu  necesitatea  interpretării  scrierilor  autorilor 

clasici  ai  perioadei  antice  greco-romane  i  apoi  mai  ales  în  interpretarea  con inutului  Bibliei,  aș ț  

interpretării  corecte  a  con inutului  Sfintei  Scripturi,  i  a  punerii  de  acord  a  Vechiului  i  a  Nouluiț ș ș  

Testament. În secolul XVII o serie de tratate hermeneutice î i fac apari ia, con inând reguli i prescrip iiș ț ț ș ț  

ce trebuie aplicate în vederea ob inerii sensului exact al interpretării, astfel încât hermeneutica se doreaț  

a fi un organon al tiin elor apărute după Rena tere.ș ț ș

Aporturile  lui  Schleiermacher  realizează  ruptura  definitivă  a  hermeneuticii  de  un  domeniu 

anume sau  o preocupare  specifică  i  o  întemeiază  ca  i  Teorie  Generală  a  Interpretării.  Autori  caș ș  

Dilthey,  Droysen,  au  oferit  o  critică  a  ra iunii  istorice  pe  care  au  încercat  să  o  stabilească  ca  iț ș  

fundament al tiin elor spiritului. ș ț În secolul XX universalitatea hermeneuticii este pusă în eviden ă prinț  

lucrările  unor  filosofi  ca  Heidegger,  Gadamer,  P.  Ricoeur,  Habermas,  etc.  În  ce  măsură  procesul 

interpretării este cuprins i face parte integrantă din fenomenul general uman al în elegerii, fenomen peș ț  

care  se  bazează  însă i  cultura  umană,  de  la  tiin e  exacte  la  tiin e  umane,  la  artă,  la  fenomenulș ș ț ș ț  

experimentării ca atare a vie ii.ț

Fundamentarea  survenirii  realită ii  în  limbă  face  din  hermeneutică  unul  din  domeniileț  

fundamentale ale filosofiei i tiin elor umane. Lumea i experien a sunt lingual constituite pentru om.ș ș ț ș ț  

Prin urmare problematica hermeneutică devine centrală în cadrul culturii.

În a treia parte cercetăm func iile cuvântului ca i survenire a lucrului i a adevărului. În ceț ș ș  

măsură formarea conceptuală este călăuzită de limbă iar accesul la lucru i adevăr se realizează prinș  

medierea cuvântului.

Identitatea dintre limba lucrurilor i natura însă i a lor este dialectica ce este descătu ată înș ș ș  

vederea  sublinierii  survenirii  adevărului  prin  limbă.  Dacă  natura  lucrurilor  i  limba  lucrurilor  seș  

suprapun, atunci înseamnă că limba este purtătoarea adevărului. 

Omul, limba i lumea sa sunt date simultan. Limba este o cuprindere prealabilă a fiin ei, înș ț  

generalitatea ei, în infinitatea posibilă a ei. Limba face posibilă survenirea fiin ei infinite constant înț  

con tiin a finită, prin miracolul rostirii. ș ț

În a patra parte indicăm procesul care duce la productivitatea cognitivă i la aspectul referen ialș ț  

al metaforei filosofice. Cum se poate avansa în cunoa tere, chiar i în cea tiin ifică, prin mediereaș ș ș ț  

gândirii, i deci a limbajului, metaforico-filosofic.ș

Problematica  metaforicită ii  limbajului  filosofic  deschide  calea  spre  stabilirea  postulatelorț  

ontologice  i  cognitive  ale  metaforei  de  tip  filosofic.  Doar  din  acest  loc  se  poate  reface  legăturaș  



existentă dintre limbajul filosofic, cunoa tere i lume.ș ș

În a cincea parte cercetăm procesul revolu iilor tiin ifice i tragem concluziile cu privire laț ș ț ș  

limbajul „metaforico-filosofic” ca element ce permite surprinderea a ceva nou în domeniul conceptual. 

Cum se realizează surprinderea noului i cum acest proces generează noi descrieri ale lumii, care seș  

constituie ca i baza unor noi cercetări tiin ifice. În această ultimă parte tragem concluziile cu privireș ș ț  

la dimensiunea cognitivă i ontologică a limbajului filosofic pe baza cercetării problemei cuvântului înș  

orizontul hermeneuticii filosofice. Limbajul filosofic reprezintă survenirea lumii prin cunoa tere.ș
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